
Lectores/as  expertos/as  e Xuvenil 

 

Xa me tardan estes 
magos. 

Mamá Cabra. 

Galaxia. 

Persépole. 

Marjane Satrapi.                   
Rinoceronte Editora. 

Novela gráfica que nos 
presenta a historia recente 
de Irán a través dos ollos 

dunha nena.  

O espirito do cabaleiro. 

Cornelia Funke.                   
Galaxia. 

Espíritos que ouvean na 
noite, valentes cabaleiros 
medievais, o espertar do 
amor. Unha historia de 
amizade nun internado.  

Fantasmas da luz. 

Agustín Fernández Paz.                   
Xerais 

Unha sala de cine que pecha, 
un operador de cabina que 
vai ao paro, ambos pasan a 

ser invisibles nesta sociedade 
na que non todos somos 

iguais. 

Raianas.  

Malvela. (Disco ao vivo) 

Boa Music. 

Xa están aquí as nosas propostas  de 

lectura, para que nestas datas non 

vos esquezades de incluír os libros e a 

música entre os vosos agasallos.  

Agardamos que sexan do voso agrado 

e convidámosvos a que sigades acom-

pañándonos nas vosas bibliotecas. 

Boas festas! 

 

As nosas recomendacións 

Música 

Rianxo  -  Decembro 2011 

Cantos libros  

para apalpar! 

Laura no deserto. 

Antón Riveiro Coello. 

Galaxia. 

Novela que transcorre en 
diversos escenarios 

converxendo na Pobra do 
Caramiñal e que fala do amor, 
da culpa, da identidade e da 

liberdade.  

Adultos/as 

 Trece noites, trece lúas. 

Antonio Reigosa. 

Xerais. 

 Percorrido literario polas 

tradicións do Nadal. 

 Non hai noite tan longa. 

Agustín Fernández Paz. 

Xerais. 

Historia dun retornado da 

emigración en Francia. 

CEIP A.D.R. Castelao de Rianxo 

CEIP Ana Mª Diéguez de Asados 

CEP X. Mª Brea Segade de Taragoña 

IES Félix Muriel 

Biblioteca Pública Municipal Castelao 

Recomendacións de lectura  

das bibliotecas: 

Xoán G. 



Prelectores/as Primeiros/as  lectores/as Lectores/as  autónomos/as 

 A viaxe de Olaf. 

Martín León Barreto.           
Kalandraka. 

Olaf sae de viaxe e vai          
atopando animais  
fantásticos que o        
acompañarán. 

O que ten que 
aprender un cempés 
que queira ser sabio 

como Perico. 

Mercedes Carrión. 
OQO. 

Que difícil pode serlle 
a un cempés comezar 

a ir á escola! 

A vella na botella. 

Roberto Mezquita.                   
OQO. 

Se xuntamos unha bruxa e 
unha vella que se levan 
mal, un encantamento, 

unha botella e unha fada 
boa temos unha divertida 
versión dun conto clásico. 

Peter Pan. 

J.M. Barrie.               
Baía Edicións. 

Para viaxar ao país de 
Nunca Xamáis e vivir 

fantásticas aventuras co 
capitán dos nenos 

perdidos. 

Os tres osos. 

Irmáns Grimm.      
Galaxia. 

Novo título da colección 
de audiocontos para ler 
e escoitar contos que 
nunca nos deixan de 

gustar.  

Amaranta a carteira de 
Saramaganta . 

Mau.                           
Xerais. 

Unha pequena e peculiar 
carteira levarache de viaxe a 

coñecer aos máis 
importantes escritores e 

escritoras galegos, e como 
non, pasará por Rianxo. Vaia tropa! 

Antón Cortizas.               
Xerais. 

Poesía para xogar, para rir, 
para ler cun espello, para 

gozar. 

A caza do ghazafello. 

Denis M. E Marcos Paino.      
Xerais. 

Libro-disco que te levará ao 
máxico mundo da fraga da 

man dun rapaz de doce anos.  

Criaturas. Só lles falta 
falar. 

Rocio González.           
Galaxia. 

Historias divertidas, emotivas 
e ás veces incribles de 

mascotas e dos seus donos. 

A toupiña e o 
inverno. 

Zdenêk Miler. 
Patasdepeixe Editora. 

Acompaña a unha 
toupiña que descobre 

o inverno. 

A tartaruga de 
Martiño. 

María Canosa.   
Everest.. 

A Martiño non lle gusta 
durmir só no seu 

cuarto e necesita da 
axuda dos seus 
bonecos e a súa 

imaxinación. 

A chave da Atlántida. 

Anxo Fariña.                    
Xerais. 

Esta é unha aventura de ciencia 
ficción na que os protagonistas 

buscarán a porta da cidade 
asolagada da Atlántida. 

O mundo máxico de 
Tolkien. 

Baía. 

Para coñecer aos personaxes 
marabillosos que habitan nos 

libros de Tolkien. 


